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Hoppryttare slåss om stora 
pengar och SM-biljetter  
Med mer än 350 000 i premier under fyra tävlingsdagar lockar Ströms-
holmsdagarna flera av landets bästa ryttare.
- Vi har ett riktigt högklassigt startfält i år, konstaterar Daniel Svensson, 
huvudlärare i hoppning på Ridskolan Strömsholm, nöjt.

Redan på nationaldagen avgörs den första stora hoppningen under Strömsholmsda-
garna. Då är det dags för Prins Gustav Adolfs Minneshoppning, en 1.45-klass öppen 
för 15 inbjudna ryttare där en minnespokal och 20 000 kronor väntar på segraren.
Förra året vanns klassen av Helena Persson, som fick ta emot priset ur Kronprinses-
san Victorias hand.

- Helena kommer tillbaka även i år och kommer säkert att försöka upprepa segern, 
men hon kommer att få hårt motstånd, förklarar Daniel Svensson.

Snabba och skickliga ryttare som Niklas Arvidsson, Marcus Westergren, Olof Smith, 
Jennie Juhlin-Lundström, Jens Fredricson och Stina Lillje är några av de som lär ge 
Helena Persson en hård match.

En annan höjdpunkt är söndagens Hööks Grand Prix, med 100 000 kronor totalt i 
klassen, där 50 000 kronor går till vinnaren. 
- Det är en av de största prissummorna i en nationell Grand Prix under året, så det 
blir intressant att se vem som vinner, konstaterar Daniel Svensson, som själv plane-
rar att rida klassen.

Helena Persson, tävlande för hemmaklubben Strömsholms Ridsportförening, vann förra årets Prins Gustav Adolfs Minneshopp-
ning och fick ta emot vandringspokalen från Kronprinsessan Victoria. Foto: Roland Thunholm



Söndagen är också finaldag för Folksam Ponnyallsvenska – lag-SM i hoppning för 
ponnyer. Fjolårsvinnarna JumpClub Ridsportförening tog sig inte vidare till final 
i år, så vi kommer att få se ett nytt vinnarlag den här gången. Kanske blir det förra 
årets bronsmedaljörer från Helsingborg som tar hem segern.

Lördagen är vikt åt semifinal i Folksam Elitallsvenska. Här kommer det att avgöras 
vilka åtta lag som får rida SM-final i samband med Falsterbos internationella täv-
lingar i juli. Här hoppas förstås arrangerande Strömsholms Ridsportförening på en 
finalbiljett, liksom förra årets SM-vinnare Österlens Ridklubb.

Under tävlingsdagarna hoppar också de 5- och 6-åriga hästarna om ”Unghästbonu-
sen”, där 30 000 kronor fördelas på de hästar som är felfria i tre klasser.

- Det här är ett väldigt bra genrep för de hästar som ska tävla i Falsterbo senare i 
sommar, avslutar Daniel Svensson.

Mer information om tidsprogram och deltagare finns på stromsholmsdagarna.se

För mer information: 
Daniel Svensson, Huvudlärare i hoppning, Ridskolan Strömsholm 
070-786 87 87, daniel.svensson@rsflyinge.se  

Ridskolan Strömsholm är en av Sveriges tre riksanläggningar för ridsport. Här utvecklas kunskap, hästar och människor med målet att bli 
Swedish Equestrian Center of Excellence. Anläggningen är ett modernt hippologiskt kompetenscentrum. Anläggningens huvudfokus är sport, 
utbildning samt forskning och utveckling. Mer information hittar du på stromsholm.com

Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor Folksam möjliggör genomförandet av SM-tävlingar. Läs mer på ridsport.se
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Olof Smith är en av flera skickliga och segervana ryttare som kommer till Strömsholmsdagarna för att vara med och slåss om 
de stora prispengar som delas ut under tävlingsdagarna. Foto: Roland Thunholm


